PŘÍPADOVÁ STUDIE:

Implementace produktu iTrivio v projektu
Vzdělávání zdravotníků
Na podzim roku 2010 vypsal Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) výběrové
řízení na řešení zakázky komplexního projektu Vzdělávání zdravotníků. IPVZ je specializovaným
vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, které zajišťuje specializační i celoživotní vzdělávání lékařů a
ostatních zdravotnických pracovníků. Institut je zašítěn Ministerstvem zdravotnictví ČR a podporován
Evropskými sociálními fondy.

Popis a cíle projektu
Hlavním cílem projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí zdravotníků bylo zajistit
vzdělávací programy formou seminářů a kurzů pro lékaře, farmaceuty a jiné zdravotnické pracovníky
a vytvořit komplexní softwarové zázemí pro distribuci a centrální evidenci výukových kurzů.
Součástí všech plánovaných výukových modulů byl také e-learning, který měl tvořit nezbytnou složku
výuky (minimálně 20 %).
Užití tohoto softwarové řešení elektronického vzdělávání bylo naplánováno zavést ve více jak
200 zdravotnických zařízení po celé České republice a každý rok proškolit tisíce lékařů a
zdravotnických pracovníků.
Pro zajištění dodávky této platformy elektronického vzdělávání byla
vybrána společnost Simple Way s.r.o. a její online e-learningová aplikace
iTrivio. Požadavky realizace kladly důraz na tři hlavní body, které iTrivio
splňuje:
jednoduchost a intuitivní použití aplikace
podpora multimediálních objektů v kurzech a testech

výjimečná flexibilita vůči požadavkům zadavatele

Řešení a časový plán
Po detailní prezentaci stávající verze iTrivia se obě strany dohodly na časovém plánu projektu a
požadovaných úpravách, které platformu aplikují na míru přímo pro potřeby vzdělávaícho projektu.
Práce dodavatelského týmu byla i nadále průběžně předkládána zadavatelem a připomínkována.
Simple Way při projektu spolupracovala se společností Aquasoft s.r.o., která zajistila vývoj
evidenčního systému, do kterého bylo iTrivio následně integrováno.
09/2011 - Představení produktu iTrivio zadavateli a následná dohoda o podmínkách dodávky
a vzájemných kontultacích
12/2010 - Dodání první zkušební verze, otevřené k připomínkám
02/2011 - Hotová druhá, finální verze
03/2011 - Pilotní provoz projektu
06/2011 – Plné spuštění produkčního užívání
Úspešnost a spokojenost s řešením iTrivio spočívalo v dodání dvou verzí, mezi nimiž byl vytvořen
dostatečný časový odstup. To umožnilo včasné řešení připomínek zadavatele a zajistilo bezchybnost
druhé verze, která tak mohla být ihned spuštěna.

Přínosy pro zákazníka
Simple Way zajistila pro IPVZ jednak kompletní dodávku softwaru na míru, jednak zajistila
kompatibilitu iTrivia s dalšími systémy. Splnila mj. také následující specifické požadavky IPVZ:
do iTrivia byl implementován originální grafický vzhled, jednotný pro všechny aplikace
byly vytvořeny dvě sady nástrojů a voleb: pro autory-začátečníky a pro pokročilé autory
označení povinných a nepovinných slidů uvnitř kurzu, iTrivio automaticky dokumentuje, zda
student prošel všechny povinné stránky
vznik knihovny objektů pro opakované využití v kurzech a jejich snadné globální vyhledávání
implementace funkce vzájemného odkazování stránek uvnitř kurzu
zamykání editace a průběžné ukládání kvůli kolektivnímu autorství, zamykání při delší
neaktitě uživatele
testové otázky různých typů podle přání zadavatele
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